
Programma van eisen ten behoeve van project Maasboulevard Kessel, versie 22 mei 2018

1

Het plangebied loopt van het veerpondje tot aan Camping Gravenhof en vanaf waterkant tot perceelsgrens. Uitzondering: 

indien a.g.v. benodigde aspecten ten behoeve van dit project buiten het plangebied gerealiseerd dan wel opgeknapt 

moeten worden

2 De inrichting past binnen de van toepassing zijnde regelgeving m.b.t. de Maas

3 De inrichting voldoet zoveel mogelijk aan de beschikking van de provincie inzake subsidieverstrekking 

4 De inrichting  past binnen het ter plaatse geldende bestemmingsplan

5 De inrichting past binnen het vastgestelde budget

6 De Maas is zichtbaar vanuit het achterland

7 Bij voorzieningen voldoende oog hebben voor gevolgen van akoestiek naar dorp toe

8 Groene uitstraling en sfeer; via groen het versteningsbeeld wegnemen

9 Er moet een goede balans zijn tussen bewoners, natuur en bezoekers. 

10 Ontmoedigen hondenpoepoverlast

11

Bestaande gebruiksmogelijkheid direct aanwonenden van het plangebied op basis van gewoonten moeten overeind 

blijven; dit betreft  enkel afvoer groenafval tbv Veersepad 15A-23 via Loswal

Verkeer

12 Toegankelijk worden/zijn voor minder-validen

13 Fietsers/fietsverkeer voorkomen dan wel zoveel mogelijk ontmoedigen

14 De huidige parkeermogelijkheden voor auto's binnen het plangebied dienen gehandhaafd te blijven

15

De maasboulevard dient ingericht te worden als voetgangersgebied dat onderdeel uit maakt van een doorlopende 

wandelvoorziening vanuit de maasboulevard naar het achterland

16

De inrichting moet geen verkeersopstoppingen geven. Binnen het plangebied worden geen extra parkeervoorzieningen 

getroffen voor autoverkeer. Indien nodig zullen die aangrenzendend dan wel binnen acceptabele afstand van het 

plangebied gerealiseerd worden. als dit van toepassing is, dan is dit binnen dit budget. 

17 Er moet sprake zijn van voldoende parkeer- en stallingsmogelijkheden voor auto's en  fietsers welke de inrichting benodigt

18 Passantenhaven dient toegankelijk te zijn cq verbeteren bereikbaarheid ervan

Recreatie, toerisme, horeca

19

Er blijft één aanlegmogelijkheid voor het aanmeren van cruise- en rondvaartboten en de mogelijkheid voor kleine boten.

20 Er is een mogelijkheid voor kleinschalige recreatie aan de waterkant door bereikbare en bruikbare oevers

21 Er is sprake van een versterkte verbinding vanaf het water naar de recreatie en horeca in het dorp

22 Er is  een voorziening waar bezoekers direct contact hebben met de Maas

Cultuur en historie

23 Er is aandacht voor het achterland, in die zin dat duidelijk is dat dit een onderdeel is van de gemeente Peel en Maas

24

Er aandacht voor de aanwezige historie van Kessel, in het bijzonder de in het gebied aanwezige historische elementen een 

plaats te geven c.q. op te waarderen

beleving, rust en natuur

25 Er is ruimte voor recreatie maar ook voor rust en bezinning. Hierin goede balans vinden

26 Er is sprake van een uitnodigende ontvangstportal vanuit de Maas

27 Er zijn voldoende mogelijkheden om van de rust en natuur te genieten

28 Een meer natuurlijke inbedding 

Duurzaamheid

29 Aanwezige materialen worden zoveel mogelijk hergebruikt

30 De voorzieningen in het plangebied zijn bereikbaar voor onderhoudswerkzaamheden

31 De inrichting is onderhoudsarm en hoogwaterbestendig

32

In de keuze van nieuwe materialen wordt er rekening gehouden met materialen die zo weinig mogelijk belastend zijn voor 

het milieu

Veiligheid

33 De inrichting sociaal veilig 

34 De inrichting is verkeersveilig

35 Verbindingen vanaf het plangebied met het dorp Kessel maken, waarbij tenminste één voor mindervaliden bruikbaar is. 

Deze verbindingen moeten (meer) zichtbaar/herkenbaar zijn

B. Themagericht

C. Gebiedsgericht

                                              A. Algemeen


